
OBRAZEC ZA VRAČILO BLAGA

RIMC D.O.O.
Pot na Polšco 75

82870 Krško
Davčna številka SI: 29637678 
Matična številka: 1786822000

Telefon: 07 49 05 200
Email: info@rimc.net

Web: www.bs-rimc.net
TRR: SI56 0298 0025 3435 552 (NLB d.d.)

Številka naročila oz. računa: 

Ime in priimek:

Podjetje/ustanova: 

Celoten naslov potrošnika/kupca: 

Telefon:

Naročeno dne: Prejeto dne:

Email:

Vljudno vas prosimo, da izpolnite spodnjo tabelo:

Naziv izdelka Šifra izdelka Število kosov

Obrazec izpolnite elektronsko in ga pošljite na e-mail naslov: info@rimc.net

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh podjetju na elektronski naslov (info@rimc.net) ali po 
kakšnem drugem komunikacijskem kanalu nedvoumno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za 
svojo odločitev.

Potrošnik vrne blago na naslov: RIMC D.O.O., Pot na Polšco 75, 8270 Krško, Slovenija. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z 
odstopom od naročila, je neposredni strošek vračila blaga.

Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se 
je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. 

Potrošnik ob vračilu blaga pošlje tudi račun za blago in osebne podatke ter transakcijski račun, na katerega želi prejeti vrnjeno plačilo. 
Vračilo plačila bomo opravili v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe. Pri odstopu od pogodbe, kjer je bila koriščena 
promocijska koda oz koda za popust, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Na TRR uporabnika se vrne le 
vplačani znesek, uporabniku pa se obenem vrne promocijska koda v obliki nove kode. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva 
kot plačilno sredstvo in vrne uporabniku kot darilni bon.

Opombe: Želim (označite želeno):

vračilo kupnine (podatek o TRR) 

zamenjava izdelka (navedite želen izdelek) 

dobropis v spletni trgovini www.bs-rimc.net

drugo:

Vaš podpis:
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